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Specyfika pacjenta starszego
Katarzyna Wieczorowska-Tobis

Pacjent starszy jest osobą w wieku podeszłym, czyli ma ukończone co najmniej 65
lat (65+). Grupa tych chorych nie jest jednorodna. Jej heterogenność wynika z jednej
strony z indywidualnego przebiegu procesu starzenia, a z drugiej z występowania
u każdej osoby innych przewlekłych procesów chorobowych (prowadzących do zaburzeń funkcji narządów) oraz stosowania innych leków. Dodatkowo wraz z wiekiem
coraz większą rolę odgrywa czynnik psychospołeczny. Ma on znaczenie dla występowania i przebiegu chorób (przynależność do grupy, zainteresowanie własną osobą,
poczucie użyteczności dla społeczeństwa) – np. uczucie osamotnienia u osoby starszej
mimo braku realnych wykładników samotności sprzyja występowaniu depresji.
W praktyce więc wśród osób starszych znajdują się:
tt
osoby zdrowe, często prowadzące aktywny tryb życia (głównie osoby we wcze-

snej starości – w grupie wiekowej 65–74 lata);
tt
chorzy sprawni mimo występowania często licznych procesów chorobowych;
tt
chorzy z różnego stopnia niesprawnością funkcjonalną.

Ryzyko ograniczenia sprawności funkcjonalnej narasta wraz z liczbą występujących chorób, czyli z nasileniem wielochorobowości. Należy jednak pamiętać, że jest
ono szczególnie duże u osób w wieku co najmniej 80 lat ze względu na związane
z wiekiem znaczne ograniczenie rezerwy czynnościowej wszystkich narządów i stąd
wysokie ryzyko powikłań wielonarządowych i utraty autonomii.
Opieka nad tymi chorymi powinna uwzględniać wszystkie aspekty chorób. Do
zapewnienia takiej opieki potrzebna jest współpraca zespołu profesjonalistów,
zapewniająca kompleksową diagnostykę i terapię skoncentrowaną na sprawności
funkcjonalnej. Obejmuje ona szeroki zakres działań, począwszy od tych o charakterze
prewencyjnym, aż do tych z zakresu medycyny paliatywnej. W składzie zespołu nie
może zabraknąć fizjoterapeuty. Zasady współdziałania takiego zespołu (co najmniej
lekarz, fizjoterapeuta i pielęgniarka) opierają się na wymianie doświadczeń i działaniach komplementarnych, omawianych w ramach spotkań zespołu. Zawsze bowiem
należy brać pod uwagę, że cele działań podejmowanych przez poszczególnych członków zespołu mogą być sprzeczne.
Chorych z niesprawnością funkcjonalną lub znacznym jej ryzykiem określa się
jako chorych geriatrycznych. Podejmowanie terapii u tych chorych powinno być
poprzedzone ustaleniem priorytetowych dla chorego celów leczenia, a następnie
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podjęciem działań mających na celu zmniejszenie deficytów, poczynając od obszarów
najważniejszych z punktu widzenia chorego.
Zawsze u wszystkich starszych chorych występuje nakładanie się zmian chorobowych na zmiany będące konsekwencją procesu starzenia się. Konieczność ich
odróżnienia jest jednym z wyzwań geriatrii.
Niestety, w starości wyraźne postawienie granicy między fizjologią a patologią jest często trudne. Zmiany, takie jak gorsze zapamiętywanie nowych faktów
czy pogorszenie koncentracji uwagi, spowolnienie psychoruchowe oraz suchość
skóry, składane na karb wieku, mogą bowiem wynikać np. z niedoczynności
tarczycy. Niedoczynność tarczycy, której częstość wzrasta z wiekiem, jest jedną
z patologii niedodiagnozowanych u starszych chorych (tylko co 10. pacjent z tym
schorzeniem jest diagnozowany na podstawie obrazu klinicznego choroby). Schorzenie może ujawnić się dopiero w sytuacji stresowej (np. ciężki uraz czy zabieg
operacyjny), kiedy ze względu na przyspieszony metabolizm synteza i uwalnianie
hormonów tarczycy powinny wzrosnąć, co w przypadku niedoczynności gruczołu
jest niemożliwe.
Jedną z najbardziej typowych cech pacjentów geriatrycznych jest wielochorobowość (polipatologia), czyli współwystępowanie kilku przewlekłych chorób. U pacjenta stwierdza się np. chorobę niedokrwienną serca, cukrzycę, osteoporozę, chorobę
zwyrodnieniową stawów i depresję. Współistnienie kilku jednostek chorobowych
wynika z samego procesu starzenia się, ale jest też konsekwencją rozwoju medycyny
i coraz większej skuteczności leczenia wielu chorób.
Najczęstszą w starości patologią jest choroba zwyrodnieniowa stawów, którą
stwierdza się nawet u 80% osób po 75. roku życia. Nadciśnienie występuje u 60–70%
osób w wieku podeszłym, a objawy choroby niedokrwiennej serca – u około 30%.
Po 65. roku życia około 20% chorych ma cukrzycę, a u kolejnych 20% występuje
nietolerancja glukozy. U 25% populacji osób starszych występują objawy przewlekłej
obturacyjnej choroby płuc, co najmniej 20% ma zaparcia (częściej kobiety) i podobna
liczba nietrzymanie moczu (również częściej kobiety). Częstość występowania wielu problemów jest znacznie większa u osób przebywających w placówkach opieki
długoterminowej.
Typową cechą wielochorobowości w starości jest współwystępowanie chorób
somatycznych i psychicznych. Częstość łagodnych i przewlekłych zespołów depresyjnych sięga według niektórych autorów aż 30% populacji osób starszych, a zespoły
otępienne rozpoznaje się u około 10%, przy czym po 90. roku życia występują one
aż u 40% osób.
Wielochorobowość utrudnia prowadzenie fizjoterapii, ponieważ w przypadku
każdej z występujących patologii należy niezależnie rozważyć wskazania i przeciwwskazania do poszczególnych rodzajów terapii i następnie wszystkie je uwzględnić
w przygotowywanych schematach postępowania.
Inną konsekwencją procesu starzenia się i braku możliwości adaptacyjnych
w sytuacjach stresowych jest tzw. efekt domina. Oznacza on, że w przypadku
uszkodzenia jednego narządu ryzyko zmian wielonarządowych jest znaczne – nazwa
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zwraca uwagę, że podobnie jak w przypadku kostek domina załamanie homeostazy
w obrębie pierwszego narządu powoduje reakcję lawinową, która może kończyć się
niewydolnością wielonarządową.
Przykładem może być chory z niewydolnością serca (niemożność przepompowania
przez serce do narządów takiej objętości krwi, która pokrywa ich zapotrzebowanie
na tlen i substancje odżywcze), u którego dochodzi do:
tt
pogorszenia funkcji ośrodkowego układu nerwowego (zaburzenia pamięci,

pogorszenia orientacji);
tt
pogorszenia funkcji nerek;
tt
zaburzeń procesów wchłaniania (pogorszenia funkcji przewodu pokarmowego);
tt
zmniejszenia sprawności ruchowej (pogorszenia ukrwienia mięśni).
W przedstawionym przykładzie stres polega na zmniejszeniu transportu tlenu
i substancji odżywczych do tkanek.
Konsekwencją wielochorobowości jest też wielolekowość, czyli jednoczesne stosowanie przez chorego codziennie znacznej liczby leków. Wielolekowość odróżnić
należy od polipragmazji. Ta ostatnia oznacza pobieranie przez chorego co najmniej
jednego leku, dla którego nie ma wskazań. Jest to więc inaczej nadmierne, niepotrzebne pobieranie leków. Zamienne używanie tych pojęć wynika z tego, że wraz ze
wzrostem liczby pobieranych przez chorych leków narasta ryzyko polipragmazji.
Najczęściej wielolekowość definiuje się jako przyjmowanie co najmniej 5 leków,
a ciężką wielolekowość – co najmniej 10 leków. Zjawisko wielolekowości dotyczy
więc mniej więcej co drugiej osoby starszej, a ciężkiej wielolekowości – częściej niż
co dziesiątej. Wielolekowość trzeba brać pod uwagę jako możliwy czynnik niesprawności funkcjonalnej, gdyż np. u chorych stosujących co najmniej 5 leków zwiększone
jest ryzyko upadków.
Wielolekowość i wielochorobowość tworzą tzw. spiralę chorób i terapii, czyli
błędne koło, w którym zwiększająca się liczba schorzeń wymusza leczenie u coraz
większej liczby specjalistów, a więc stosowanie coraz większej liczby leków, a to
z kolei prowadzi do uszkodzenia kolejnych narządów (ryc. 3.1).
Jednak wielochorobowość nie jest jedyną przyczyną wielolekowości. Ma ona również
związek z tzw. samoleczeniem, czyli pobieraniem leków, które pacjenci mogą stosować
bez konsultacji z lekarzem czy farmaceutą. Są to tzw. leki OTC (ang. over the counter),
a więc takie, które wydawane są w aptekach bez recepty. Są one niejednokrotnie szeroko
reklamowane w mediach. Niektóre z tych leków są również dostępne poza aptekami,
np. w sklepach spożywczych. Pacjenci w wieku podeszłym najczęściej myślą więc, że
leki te nie wywołują działań niepożądanych, co jest oczywistą nieprawdą.
Niestety, wraz z nasileniem zjawiska wielolekowości wzrasta ryzyko wystąpienia
działań niepożądanych i to bez względu na rodzaj stosowanych leków. Przy stosowaniu
5 leków ryzyko to wynosi 50%, co oznacza, że ma je co drugi chory. Manifestacja
działań niepożądanych może być u osób starszych nietypowa i znacznie odbiegać
od obserwowanej u pacjentów młodszych. Wtedy często zamiast odstawienia leku
rozpoczyna się leczenie działań niepożądanych, co nasila wielolekowość.
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Współistnienie kilku chorób przewlekłych
WIELOCHOROBOWOŚĆ

Nowe objawy kliniczne
wynikające ze stosowania leków

Stosowanie leków ordynowanych
przez kilku specjalistów
i
brak przepływu informacji
pacjent–lekarz
oraz lekarz–lekarz

Jednoczesne stosowanie przez chorych
kilku leków w systemie codziennym
WIELOLEKOWOŚĆ

Rycina 3.1. Spirala chorób i terapii.

Stąd jedną z podstawowych zasad farmakoterapii geriatrycznej jest to, że ponieważ
każda dolegliwość i objaw kliniczny mogą być konsekwencją stosowanej farmakoterapii, w przypadku ich wystąpienia należy dokonać rewizji pobieranych leków. Muszą
być tego świadomi wszyscy członkowie zespołu geriatrycznego, po to, aby w razie
konieczności powiadomić lekarza. Jeśli bowiem u pacjenta leczonego kinezyterapią
w warunkach domowych (zabiegi raz w tygodniu) fizjoterapeuta zauważy pogorszenie
mobilności w stosunku do poprzednich wizyt, a pacjentowi przed kilkoma dniami
zmieniono leki, to należy bezwzględnie poinformować pacjenta (lub jego opiekuna/
/rodzinę) o konieczności kontaktu z lekarzem. Z dużym prawdopodobieństwem można
bowiem pogorszenie mobilności wiązać ze zmianą leków.
Dotyczy to również każdego innego objawu, m.in. zaburzeń równowagi, upadków,
gorszego kontaktu z pacjentem, gorszej koncentracji uwagi, hipotonii ortostatycznej
czy nietrzymania moczu.
Za każdym razem należy też upewnić się, czy pacjent prawidłowo wziął leki. Częste
występowanie działań niepożądanych po stosowanych lekach może wiązać się z brakiem podatności na zalecenia dotyczące stosowania leków. Podatność (compliance)
oznacza postępowanie pacjenta w zakresie pobieranych leków zgodne z zaleceniami
lekarza lub farmaceuty. Można jednak ten termin rozumieć szerzej – jako postępowanie zgodne z procedurami leczniczymi, a więc również jako przestrzeganie zaleceń
fizjoterapeuty co do programów ćwiczeń. Zwraca się więc uwagę na konieczność
przedyskutowania za każdym razem celów terapii z chorym (lub gdy jest to niemożliwe ze względu na stan chorego, np. ciężkie zaburzenia funkcji poznawczych,
z rodziną/opiekunem). Określa się to jako ugodę (concordance) – jeśli bowiem chory
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nie akceptuje zalecanego mu sposobu leczenia, trudno wyobrazić sobie, żeby się do
zaleceń stosował.
Jeśli chodzi o pobieranie leków, uważa się, że brak podatności charakteryzuje
średnio co drugiego pacjenta bez względu na wiek. W wielu sytuacjach rozwiązanie
problemu niepodatności wymaga przede wszystkim świadomości problemu i podjęcia rozmów z chorym. Ważne jest zaangażowanie każdego członka zespołu terapeutycznego (niezrozumienie zaleceń wynikające z niedosłuchu lub niedowidzenia
czy zmniejszanie dawek leków ze względu na działania niepożądane). W niektórych
sytuacjach ważne jest zaangażowanie opiekuna/rodziny (zapominanie o konieczności
wzięcia leków czy niezrozumienie zaleceń ze względu na zaburzenia pamięci).
Osobnym problemem jest samowolne zwiększanie przez chorych dawek leków
z powodu braku oczekiwanego efektu. W tym przypadku próby rozmów z pacjentem
najczęściej kończą się niepowodzeniem. Grupą leków, których ten problem dotyczy
szczególnie często, są leki przeciwbólowe. Leki przeciwbólowe najczęściej stosowane przez pacjentów w warunkach ambulatoryjnych i ich działania niepożądane
scharakteryzowano w tabeli 3.1.
Jeśli chodzi o leki stosowane jako środki nasenne, należy zwrócić uwagę na benzodiazepiny. Leki te, choć nie powinny być stosowane przewlekle w leczeniu zaburzeń
snu, są powszechnie stosowane przez chorych starszych. Są one niejednokrotnie
stosowane przez nich w dawkach znacznie większych niż zlecone. Wszystkie te leki
pogarszają koordynację psychoruchową i zmniejszają napięcie mięśni szkieletowych,
w wyniku czego zwiększają ryzyko upadków. Należy o tym pamiętać, podejmując
kinezyterapię.
Kolejną cechą utrudniającą leczenie chorych starszych jest niespecyficzność
objawów chorobowych, którą należy rozumieć jako obraz kliniczny choroby inny
od typowego dla młodszych grup wiekowych. Obejmuje to z jednej strony brak typowych objawów (np. bezbólowe zawały serca), a z drugiej pojawienie się objawów
nietypowych.
Przykładem nietypowej manifestacji chorób są upadki, które mogą być konsekwencją m.in.:
tt
zawału – pogorszenie ukrwienia ośrodkowego układu nerwowego;
tt
zapalenia płuc – zmniejszenie transportu tlenu do ośrodkowego układu nerwo-

wego, w wyniku zaburzeń utlenowania krwi w płucach;
tt
nadczynności tarczycy – przyspieszenie metabolizmu i wzrost zapotrzebowania

organizmu na tlen;
tt
ciężkiej anemii – obniżenie transportu tlenu do tkanek, w tym do ośrodkowego

układu nerwowego;
tt
niepożądanych działań leków – np. niesteroidowe leki przeciwzapalne u cho-

rych z niewydolnością serca mogą prowadzić do dekompensacji układu krążenia
i manifestować się upadkami.
Poza upadkami częstą nietypową manifestacją chorób w starości są delirium
i ogólne pogorszenie sprawności funkcjonalnej. To ostatnie odnosi się np. do pacjenta,
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Tabela 3.1. Podstawowe działania niepożądane najczęściej stosowanych leków przeciwbólowych
Lek/grupa
leków
Paracetamol

Działania niepożądane
Działania niepożądane występują
rzadko, należą do nich: biegunka,
wymioty, rumień, pokrzywka, zapalenie
skóry.
Przy zastosowaniu bardzo wysokich
dawek – ryzyko uszkodzenia wątroby.

Uwagi
Jest lekiem wydawanym w aptekach
bez recepty (OTC).
Powinien być stosowany jako
lek pierwszego rzutu w bólach
o mechanizmie niezapalnym
ze względu na wysoki profil
bezpieczeństwa.
Główne przeciwwskazania do
stosowania leku to niewydolność
wątroby i niewydolność nerek.

Dla zwiększenia efektu przeciwbólowego stosuje się paracetamol
w preparatach złożonych z kodeiną – wtedy dawka początkowa u starszych
pacjentów powinna być zmniejszona o połowę w stosunku do zwykle zalecanej
dawki dla osób dorosłych ze względu na możliwość powstania działań
ubocznych po zastosowaniu kodeiny (zaparcia, nudności, wymioty, suchość
w jamie ustnej, senność – podczas pobierania preparatów zawierających
kodeinę nie należy prowadzić pojazdów mechanicznych!, osłabienie, zawroty
głowy, spowolnienie rytmu oddechowego – depresja ośrodka oddechowego,
objawy alergiczne – zaczerwienienie i swędzenie skóry). Kodeina (ponieważ
jest opioidem!) przy dłuższym stosowaniu wywołuje tolerancję i uzależnienie.
Działanie kodeiny na ośrodkowy układ nerwowy potęgowane jest przez niektóre
leki (np. uspokajające i nasenne).
Niesteroidowe leki przeciwzapalne
(np. ibuprofen będący
lekiem OTC)
– NLPZ

Najczęściej występujące działania
niepożądane to: zaburzenia ze strony
przewodu pokarmowego (nudności,
wymioty, zgaga, niestrawność,
wzdęcia, biegunki, zaparcia, ból
w nadbrzuszu, zaostrzenie choroby
wrzodowej) i objawy alergiczne
(świąd, pokrzywka, rumień, wysypka,
zaostrzenie astmy oskrzelowej),
a także bóle i zawroty głowy oraz
zatrzymywanie płynów i obrzęki.
Rzadziej mogą się pojawić:
nadciśnienie tętnicze oraz zaburzenia
funkcji nerek i wątroby.

Ze względu na mechanizm działania
(efekt przeciwzapalny i przeciwbólowy)
oraz charakter zespołów bólowych
u osób starszych jest to jedna
z najczęściej stosowanych grup leków
(skuteczne w bólach powstających na
podłożu reakcji zapalnej).
Leki te są niejednokrotnie nadużywane
przez chorych starszych, a także
pobierane przez pacjentów
z przeciwwskazaniami do ich
stosowania (nadciśnienie tętnicze,
czynna choroba wrzodowa, zaburzenia
krzepnięcia krwi, niewydolność serca,
niewydolność nerek), co stwarza
zagrożenie dla ich sprawności
funkcjonalnej.

Tramadol

Do najbardziej charakterystycznych
działań niepożądanych zalicza się:
uczucie zmęczenia i oszołomienia,
zaburzenia nastroju (euforia),
ograniczenie sprawności
psychofizycznej, pocenie się, zaparcia,
suchość w jamie ustnej, a także
nudności i wymioty oraz bóle i zawroty
głowy.
Do rzadziej występujących należą:
trudności w oddawaniu moczu
i zwolnienie rytmu oddechowego.

Tramadol jako syntetyczny opioidowy
lek przeciwbólowy przy dłuższym
stosowaniu wywołuje tolerancję
i uzależnienie (przy nagłym
odstawieniu mogą wystąpić objawy
abstynencji).
W preparatach przeciwbólowych
tramadol jest łączony
z paracetamolem.
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który dotychczas samodzielnie przygotowywał sobie posiłki i nagle bez uchwytnej
przyczyny nie jest w stanie tego czynić, lub do chorego, który dotychczas poruszał
się samodzielnie i nagle nie jest w stanie utrzymać pozycji pionowej. Częstość występowania objawów nietypowych jest znaczna w grupie chorych po 80. roku życia,
a także u chorych z otępieniem.
Delirium jest to reakcja ośrodkowego układu nerwowego na każdą ostrą patologię
narządową ingerującą w jego metabolizm, ukrwienie czy syntezę neuroprzekaźników.
Jest to więc zaburzenie czynnościowe, potencjalnie odwracalne – konieczne jest jednak
do tego określenie i wyeliminowanie wywołującej je przyczyny.
Wcześniejsze zaburzenia funkcji poznawczych zwiększają znacznie ryzyko wystąpienia delirium. Lista czynników powodujących to zaburzenie jest bardzo długa
i obejmuje m.in. odwodnienie, zaburzenia elektrolitowe, hipoglikemię, stany gorączkowe, infekcje bakteryjne (np. infekcje dróg moczowych czy zapalenia płuc), leki,
a także alkohol (zarówno jego bezpośredni efekt, jak i efekt odstawienia).
Początek delirium pozostaje często niezauważony przez rodzinę/opiekunów osób
starszych. Gorsze samopoczucie, zmęczenie czy problemy ze snem są lekceważone,
a niepokój i pobudzenie, zwłaszcza jeśli towarzyszy im spowolnienie myślenia, składane są na karb zaawansowanego wieku lub otępienia, z którym najczęściej jest ono
mylone. Dołączające się trudności w skupieniu uwagi i problemy z zapamiętywaniem
oraz pogorszenie kontaktu z otoczeniem (np. brak reakcji na polecenia) potwierdzają
w oczach rodziny/opiekunów diagnozę otępienia, gdy tymczasem wszystkie te objawy
występują w przebiegu delirium.
W rozwiniętym delirium zawsze występują zaburzenia orientacji w miejscu i czasie – chory nie wie, gdzie jest, i zachowuje się tak, jakby był w nieznanym miejscu.
Nie poznaje również rodziny/opiekunów. Typowe są też zaburzenia spostrzegania
– głównie omamy wzrokowe. Ze względu na powodowane przez nie poczucie zagrożenia chory może „podejmować z nimi walkę” (np. mogą to być „otaczające” go
obce osoby, które chcą od niego pieniędzy – chory wtedy często bezładnie wymachuje rękoma i jest agresywny w stosunku do opiekunów usiłujących go uspokoić).
Może również próbować opuścić przez okno pomieszczenie, w którym się znajduje
(dotyczy to zwłaszcza przypadków zamknięcia drzwi przez opiekunów, co powoduje
u chorych poczucie uwięzienia; jest to więc próba „oswobodzenia się”). Typowy dla
delirium jest zmienny przebieg – w krótkim czasie nasilenie objawów może zmieniać
się drastycznie. Jest to cecha wyraźnie odróżniająca delirium od otępienia.
Brak typowych objawów chorobowych u starszych chorych może wynikać z wielochorobowości, a także maskowania objawów jednej choroby przez drugą lub wręcz
odwrotnie – wzajemnego ich potęgowania.
Przykładem pierwszej sytuacji jest chory z zaawansowaną przewlekłą obturacyjną
chorobą płuc (POChP), u którego występuje przewlekły niedobór tlenu w organizmie
ograniczający możliwość poruszania się. Jeśli u tego chorego współistnieją zmiany
miażdżycowe kończyn dolnych, mogą one długo się nie ujawnić. Typowym objawem
tej postaci miażdżycy są bóle mięśni pojawiające się podczas wysiłku i ustępujące
po krótkim odpoczynku (chromanie przestankowe). Wynikają one z niedoboru tlenu
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w obrębie mięśni kończyn dolnych podczas zwiększonego metabolizmu. Ze względu
na POChP i zaburzenia utlenowania krwi chory może nie być w stanie przejść dystansu
koniecznego do ujawnienia się chromania przestankowego.
Przykładem drugiej sytuacji jest pojawienie się nadczynności tarczycy u pacjenta
z chorobą niedokrwienną serca. Ponieważ hormony tarczycy przyspieszają metabolizm
wszystkich komórek organizmu, wzrost ich stężenia powoduje zwiększenie zapotrzebowania mięśnia sercowego na tlen, a to nasila objawy choroby niedokrwiennej serca.
Inną cechą typową dla chorych starszych jest występowanie kaskad i cykli objawowych/problemowych. Kaskady są to ciągi objawów wzajemnie z siebie wynikających, których znaczenie dla wywoływania niesprawności stopniowo narasta. Cykle
są to mechanizmy samonapędzających się błędnych kół. Kaskady i cykle są często
ze sobą powiązane (ryc. 3.2). Znajomość ich jest ważna dla fizjoterapii, gdyż wdrożenie procedur terapeutycznych może przyczynić się do ich przerwania.

CYKL

Niedożywienie

Brak motywacji do
przygotowywania
i spożywania posiłków

KASKADA

Nasilenie sarkopenii
i
pogorszenie mobilności

Upadki
Depresja
Złamanie

Niesprawność
funkcjonalna

Rycina 3.2. Cykl i kaskada geriatryczna.

Charakterystyczne dla pacjentów starszych jest też występowanie wielkich zespołów geriatrycznych (ang. geriatric giants). Są to przewlekłe zaburzenia, które
stopniowo prowadzą do niesprawności funkcjonalnej, a przez to negatywnie wpływają
na jakość życia starszych pacjentów. Do wielkich zespołów geriatrycznych zalicza
się m.in. zaburzenia mobilności i upadki, zaburzenia wzroku i słuchu, depresję i otępienie, nietrzymanie moczu i stolca czy niedożywienie.
Wszystkie wielkie zespoły geriatryczne mają wiele przyczyn. Sam proces starzenia się sprzyja ich występowaniu. Wśród bezpośrednich przyczyn wyróżnić można
takie, które mają związek ze współistniejącymi stanami patologicznymi i zażywanymi
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lekami. Na przykład choroba Parkinsona, podobnie jak wielolekowość, sprzyja upadkom. Pamiętać jednak trzeba, że wielkie zespoły geriatryczne tworzą sieć przyczynowo-skutkową, co oznacza, że wystąpienie u chorego jednego z wielkich zespołów
geriatrycznych znacznie zwiększa ryzyko pojawienia się kolejnych. Nietrzymanie
moczu może wynikać z depresji w wyniku zaburzenia procesów motywacyjnych.
Jednak również depresja może być wynikiem nietrzymania moczu z powodu izolacji
i obaw o brak akceptacji otoczenia. Tworzy się więc rodzaj błędnego koła trudnego
do przerwania; dodatkowo – nietrzymanie moczu jest czynnikiem ryzyka upadków,
a depresja – otępienia czy upadków. Podobnie niedożywieniu sprzyjają m.in. zaburzenia widzenia, depresja czy otępienie, a wszystkim tym stanom sprzyja niedożywienie.
Drugą grupę przyczyn stanowią takie, które wynikają z warunków środowiskowych, w tym także stylu życia, np. brak lub źle dobrane aparaty słuchowe nasilają
problemy ze słuchem, zły stan uzębienia, braki w uzębieniu i/lub nieodpowiednie
protezy sprzyjają niedożywieniu, a siedzący tryb życia – zaburzeniom mobilności.
Wielkie zespoły geriatryczne stanowią znaczny problem medyczny m.in. dlatego, że pacjenci i/lub ich opiekunowie nie zgłaszają ich personelowi medycznemu,
uważając, że są one naturalną konsekwencją starzenia się lub że ich leczenie jest po
prostu niemożliwe. Wielkie zespoły geriatryczne nigdy jednak nie wynikają tylko
i wyłącznie z wieku, choć rzeczywiście ich leczenie jest trudne, często jedynie objawowe. Zasady postępowania w wybranych wielkich zespołach geriatrycznych zostały
przedstawione w rozdziale 7.

Zespół kruchości/słabości (ang. frailty syndrome)
Frailty syndrome nie ma powszechnie akceptowanego odpowiednika w języku polskim.
W dokładnym tłumaczeniu oznacza zespół kruchości, choć w polskojęzycznej literaturze przyjęło się określenie „zespół słabości”. Frail oznacza bowiem „kruchy, filigranowy”, a zdawać sobie należy sprawę, że pacjent z tym zespołem może być otyły.
Frailty syndrome oznacza wyczerpywanie się rezerw (w reakcji na stres), które
powoduje, że u tych pacjentów ryzyko załamania homeostazy i niesprawności jest
znaczne. Jest to stan przejściowy między sprawnością i niesprawnością niezależnie
od współistniejących schorzeń. Wynika on ze złożonych wzajemnych oddziaływań
na organizm samego procesu starzenia się, współistniejących chorób oraz czynników
środowiskowych.
Zespół ten (zgodnie z koncepcją Fried) definiuje się jako współistnienie co najmniej
3 z 5 wymienionych poniżej czynników:
tt
niezamierzona utrata masy ciała (co najmniej 5 kg w ciągu roku);
tt
uczucie zmęczenia;
tt
osłabienie (mierzone siłą uścisku dłoni);
tt
wolne tempo poruszania się (mierzone szybkością chodu);
tt
niski poziom aktywności fizycznej.
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Uważa się, że na chorych z tym zespołem należy zwrócić szczególną uwagę. Z jednej
bowiem strony ryzyko niesprawności (ale również hospitalizacji i zgonów) jest u nich
znaczne (wynika np. z upadków czy dekompensacji). Z drugiej jednak strony wiele elementów frailty syndrome można odwrócić pod warunkiem ich właściwego zdiagnozowania.
I tak np. zespół słabości można rozpoznać u otyłego 80-letniego chorego, który
ma usuniętą lewą nerkę i porusza się o kulach z powodu choroby zwyrodnieniowej
stawów biodrowych. Możliwe negatywne scenariusze rozwoju tej sytuacji pokazano
na rycinie 3.3.
80-letni chory po zawale z niewydolnością nerek
(lewa nerka usunięta z powodu raka);
pacjent porusza się z trudem o 2 kulach
(choroba zwyrodnieniowa stawów biodrowych)

Retencja sodu i wody
wynikająca ze stosowania
NLPZ

Ujemny bilans płynów
(większa utrata niż spożycie)

Ograniczenie mobilności
Odwodnienie

Dekompensacja układu krążenia

Pogorszenie perfuzji
ośrodkowego układu nerwowego

Niemożność samodzielnego
opuszczenia domu

Duszność
przy niewielkim wysiłku

Depresja

Delirium

Pogorszenie sprawności

Rycina 3.3. Wybrane konsekwencje zespołu słabości/kruchości.

Inne potencjalnie odwracalne komponenty zespołu to: depresja, niedoczynność
tarczycy, niedobory witaminowe czy nasilenie objawów chorób układu sercowo-naczyniowego (nadciśnienie, niewydolność serca, choroba niedokrwienna).

Pytania podsumowujące:
1. Jakie są związki wielochorobowości i wielolekowości?
2. Co to jest efekt domina?
3. Co to jest zespół słabości?
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